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Jeg kan forstå, at Folketingets transportpolitikere har godkendt en ny zoneinddeling på Sjælland, 

som i mange tilfælde, navnlig for folk i yderområderne og med arbejde i Hovedstadsområdet og 

uden anden form for transportmulighed end kollektiv transport, vil betyde en 

omkostningseksplosion... 

  

Det finder jeg fuldstændig forrykt, blot fordi "nogen" (må jeg gætte på Rejsekort A/S i deres iver på 

at tvangsindføre Rejsekort også i Hovedstadsområdet - af nogle kaldet Scheissekarte - vil sikre at 

alle skal på rejsekort. 

  

På den baggrund har man fikst besluttet at eliminere muligheden for at købe kort til "Alle zoner" i 

Hovedstadsområdet.  Det er rent ud sagt forrykt... 

  

Konsekvensen bliver nu, at de personer, der skal rejse 9 zoner eller mere, skal have betale kun for 

rejsen mellem hjem og arbejde, og derudover altid betale ekstra hvis man skal noget andet og ikke 

vælger - eller har mulighed for - at lade sig befordre med privatbil. 

  

For dem der bruger kollektiv transport (hvilket er en tidsrøver) meget, betyder det en eksplosion af 

det månedlige forbrug til transport... det er uacceptabelt... 

  

Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at man ikke - som jeg har foreslået flere gange, at man ikke i 

rejsekort systemet kan indprogrammere et månedligt "forbrugsloft" som gør, at indehaveren af 

rejsekortet f.eks. over 30 dage maksimalt kan komme til at betale - uanset transportmængde - 

nogenlunde det samme, som man gør i dag. 

  

I stedet skal man nu betale ekstra hver gang man ikke kører i de zoner der ligger på ens rejse rute 

til/fra arbejde. 

  

Hvad i himlens navn foregår der? Folketingets transportpolitikere fremstår efter dette påfund som 

en flok ågerkarle, og der er ingen tvivl om, at det vil føre til langt mere flugt fra kollektiv transport 

til privatbiler, end noget andet man har gjort... men det er måske meningen? 

  

Få nu pålagt Movia og Rejsekort at få programmeret et sådant prisloft. 

  

Med venlig hilsen 

  

Henrik Adamsen 

  

PS: Kopi af nærværende er sendt til samtlige medlemmer af udvalget, og jeg forventer en sober og 

seriøs behandling, og at man nu indser, at det er helt ved siden af skiven, hvad man har foretaget sig 

her... 
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